แบบ ๑
ลายเซ็นภาษาอังกฤษ ถาเซ็นไมไดใหเซ็นภาษาไทย หรือพิมพลายพิมพ
หัวแมมือซาย แลวแตกรณี

ขอ

คํารอง .................................. หนังสือเดินทางไปตางประเทศ
ขอตออายุ
วันที่ ......................... เดือน .................................................. พ.ศ. ....................................
ขาพเจา

......................................................................................... เพศ ................. สัญชาติ .................

เชื้อชาติ ......................

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อและสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ) ...............................................................................................................................................
เกิดที่จังหวัด ............................................... เมือ่ ...................................................... พ.ศ. ......................... ค.ศ. ......................
อายุ ....................... ป สีตา ....................... สีผม ....................... สูง ............................ เมตร อาชีพ
สถานที่ทํางาน

...........................................

.................................................................................................................... โทรศัพท ............................................

ตั้งบานเรือนอยูที่ (ทีอ่ ยูใ นประเทศเยอรมนี)

...............................................................................................................................

........................................................................................................................................... โทรศัพท ............................................

บิดาชือ่ .............................................................................. เกิดที่ ......................................... ประเทศ .........................................
มารดาชื่อ ........................................................................... เกิดที่ ......................................... ประเทศ .........................................
สามี ชื่อ ........................................................................ เกิดที่ ......................................... ประเทศ ............................... ยังมีชีวิต
ภรรยา
ถึงแกกรรม
วัตถุประสงคในการเดินทาง ...........................................................................................................................................................
ชือ่ ทีอ่ ยู และหมายเลขโทรศัพท ของบุคคลใกลชดิ ทีอ่ า งอิงได ๒ คน
๑ ..................................................................................................................................................................................................
๒ ..................................................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางบนนีเ้ ปนความจริงทุกประการ
สําหรับเจาหนาที่
หนังสือเดินทาง เลขที่ ....................................................................
ออกใหท่ี ......................................... เมือ่ ......................................
ใชไดเพียงวันที่ ..............................................................................
ตออายุถงึ วันที่ ..............................................................................

(ลายมือชื่อผูมีอาํ นาจลงนาม)

และตราประทับ

PP_Form สถานกงสุ ลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต

(ลายมือชือ
่ ผูข อหนังสือเดินทาง)

เปนภาษาไทย

สัญญายินยอมชดใชคาเสียหายของผูท ี่จะเดินทางไปตางประเทศ
วันที่ ................. เดือน .............................................. พ.ศ. ..................................
ขาพเจา ..................................................................................... อายุ .............. ป ตั้งบานเรือนอยูที่ (ทีอ่ ยูใ นประเทศเยอรมนี)
....................................................................................................................................................................................................................
................................................. โทรศัพท ...............................................

ซึง่ ตอไปนีใ้ นสัญญาจะเรียกวา “ผูเดินทาง”ขอทําสัญญายินยอม

ชดใชคาเสียหายใหไวแกกระทรวงการตางประเทศโดยขอความตอไปนี้
๑. ในกรณีทผ่ี ูเดินทางไปตกทุกขไดยากในตางประเทศหรือประพฤติตนเปนทีเ่ สือ่ มเสีย หรือมีเหตุทก่ี ระทรวงการตางประเทศเห็นวา ไมควรให
คงอยูใ นตางประเทศตอไป ผูเ ดินทางยินยอมใหกระทรวงการตางประเทศจัดการแกผเู ดินทางได ตามทีก่ ระทรวงการตางประเทศเห็นสมควรทุกประการ
รวมทัง้ ยินยอมใหจดั การสงตัวผูเ ดินทางกลับประเทศไทย
๒. กระทรวงการตางประเทศมีอาํ นาจดําเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าํ เปน ตลอดจนชําระหนีข้ องผูเ ดินทางทีไ่ ดกอ ไวในตางประเทศแทนผูเ ดินทาง
ดวย โดยไมจาํ เปนตองปรึกษาหรือขอคํายินยอมจากผูเ ดินทางกอน เพือ่ รักษาไวซง่ึ ชือ่ เสียงและเกียรติภมู ขิ องคนไทยหรือประเทศไทยหรือเพือ่ ศีลธรรม
หรือมนุษยธรรม
๓. ผูเ ดินทางยินยอมชดใชเงินทีก่ ระทรวงการตางประเทศไดใชจา ยไปตามขอ ๑ และ/หรือไดใชจา ยไปในการดําเนินการใดตามขอ ๒ คืนใหแก
กระทรวงการตางประเทศจนหมดสิน้ ภายในกําหนด ๑๕ วันหลังจากที่ไดรบั แจงเปนลายลักษณอกั ษร
๔. ในกรณีท่กี ระทรวงการตางประเทศไดจัดการไปตามขอ ๑ และ หรือขอ ๒ แลว กระทรวงการตางประเทศไดรับความเสียหายในการจัดการ
นัน้ เพียงใดก็ตาม ผูเ ดินทาง ยินยอมชดใชคา เสียหายทัง้ สิน้ ใหแกกระทรวงการตางประเทศหรือกระทําอยางหนึง่ อยางใดใหแกกระทรวงการตางประเทศ
เพือ่ บรรเทาความเสียหายนัน้ จนสิน้ เชิงภายในกําหนด ๑๕ วันหลังจากทีไ่ ดรบั แจงเปนลายลักษณอกั ษร
๕. ในการชดใชเงินทีก่ ระทรวงการตางประเทศไดชดใชไปในขอ ๑ และ/หรือไดใชจา ยไปในการดําเนินการใด ๆ ตามขอ ๒ และ/หรือทีต่ อ งเสียหาย
ไปตามขอ ๔ คืนใหแกกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศมีสทิ ธิเรียกรองใหผเู ดินทางนําเงินมาชดใชคนื ใหทก่ี ระทรวงการตางประเทศ
หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อบรรเทาความเสียหายตามขอ ๔ นับตั้งแตวันที่กระทรวงการตางประเทศ ไดทดรองออกคาใชจายไปตามขอ ๑ และ/
หรือ ดําเนินการใด ๆ ไปตามขอ ๒ และ/หรือเสียหายตามขอ ๔
ผูเ ดินทางไดลงลายมือชือ่ ใหไวเปนหลักฐานตอหนาเจาพนักงานกระทรวงการตางประเทศ

อากร
แสตมป
๕ บาท

ชาย
๑. บัตรประจําตัว
เอกสารเพิม่ เติม

(ลงชื่อ) ..............................................................................................

ผูเ ดินทาง

(ลงชื่อ) ..............................................................................................

ผูใ หความยินยอม (กรณีผูเดินทางเปนผูเยาว)

(

)

ผูเสมือนไรความสามารถ หรือผูไรความสามารถ

(ลงชื่อ) ............................................................................................... เจาพนักงานกระทรวงการตางประเทศ

เอกสารประกอบการยืน่ คํารองขอหนังสือเดินทาง
(นําตนฉบับมาพรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด)
หญิง
ผูเ ยาว
๑. บัตรประจําตัว
๑. สูติบัตร หรือบัตรประจําตัว
๒. บัตรประจําตัวของบิดาและมารดา

ตามความจําเปนของแตละกรณี
- ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
- ทะเบียนสมรส
- ทะเบียนหยา
- ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม - ทะเบียนการรับรองบุตร
- ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของบิดามารดา
รูปถาย
- กรณีที่ยื่นคํารองขอหนังสือเดินทางที่กระทรวงการตางประเทศโดยตรงตองถายรูปที่กองหนังสือเดินทาง
- กรณีที่ขอตออายุหนังสือเดินทาง แนบรูปถาย ๒ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป เปนรูปถายที่มีอายุไมเกิน ๖ เดือน หนาตรง ไมยิ้ม
ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ผูใหความยินยอม กรณีทผ่ี เู ดินทางเปนผูเ ยาว จะตองใหบิดาและมารดาหรือผูแ ทนโดยชอบธรรมมาลงนามใหความยินยอมดวย
คาธรรมเนียม
๑,๐๐๐ บาท คาอากรแสตมป ๕ บาท
กองหนังสือเดินทาง
สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต
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